
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG   “DE WILDEREN”  

in de eeTClub! 

 

( Stichting eeTClub! is onderdeel van Kinderstad) 

 

 

OVERBLIJFREGLEMENT en  EETCLUB-AFSPRAKEN   

 

Basisschool  “De Wilderen”     Kinderstad Stichting eeTClub! 

Meester Slootsweg 1      Directeur:  Ilse Obdeijn, 

5581 AS  Waalre      i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl 

                        tel. 040-3045250 

tel. 040 – 2213535                 KindCentrum De Wilderen: 

                                        040-3045257 

Email: infodewilderen@skozok.nl    Email eeTClub!:  

Website: www.dewilderen.nl           eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

                                                                                   Website: www.eetclubopschool.nl 

 

 

Overblijfcommissie De Wilderen:  

- directielid De Wilderen 

- lid van de oudergeleding van de MR:  

- coordinator Eetclub!: Marion Brands 

- achterwacht-coordinator: Angelique v/d Werff                                                                    

           

 

Aan- en afmelden of ziekmelden:   

via  de voicemail van:   040-3045257     voor groep 1 en 2 

of via: dewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

via  de voicemail van:    06-57318167    voor groep 3 t/m 8 

of via: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

 

“Overblijfreglement en eeTClub!-afspraken” staan op de website van de school. 

Onder het kopje TSO staat de belangrijkste informatie over de eeTClub! vermeld. 

 

Februari 2018  

   

mailto:infodewilderen@skozok.nl
http://www.dewilderen.nl/
mailto:dewilderen@kinderstadwaalre.nl
mailto:eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl


  

 

 

INHOUD : 

 

Bladzijde: 

1. Het verloop van het overblijven 

2. De taken van de overblijfkrachten  

3. Taken coördinator + de lunchtijd + de manier van registreren en aan- en afmelden 

4. De groepsgrootte +  het opruimen + de gang van zaken bij slecht weer +   

      maatregelen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen  (blz. 4 en 5) 

      5.   De overdracht van de leerkracht naar de overblijfkracht en andersom + de regels 

            betreffende de dagelijkse gang van zaken  

6. Belangrijke afspraken van eeTClub! De Wilderen 

 

BIJLAGEN  op de volgende bladzijden: 

7. Algemene regels voor de groepen  

8. Aanvulling overblijfregels / 

Regels computergebruik tijdens het overblijven 

      9.   Schema organisatie TSO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene opmerking: 

Daar waar  in dit reglement ouder/ouders vermeld staat, bedoelen we ook de 

verzorger/verzorgers. 

Dat zijn de personen die niet de ouder zijn maar wel de eindverantwoordelijkheid dragen 

voor de verzorging van het kind.  

 

 



  

Het verloop van het overblijven 

 

 

Op “De Wilderen” bestaat er op maandag, dinsdag, donderdag de mogelijkheid om kinderen 

te laten overblijven. De school stelt ruimtes beschikbaar voor de TSO.  

Het overblijven gebeurt in de groepslokalen via de eeTClub! van Kinderstad.      

 

Voor groep 3 t/m 8: 

- groep 3: maandag, dinsdag en donderdag in 3B en 3C 

- groep 4: maandag in 4A, dinsdag in 4B + gang, donderdag in 4C + in de gang 

- groep 5: in de lokalen van groep 5A en van 5B 

- groep 6: maandag in 6A en 6C,  dinsdag in 6A en 6B, donderdag in 6A en 6B  

- groep 7: maandag in 7A, dinsdag in 7A en 7B, donderdag in 7B  

- groep 8: alle dagen in lokaal 8B 

 

Het overblijven van de groepen 1 en 2 vindt plaats in de lokalen van groep 1 en 2 en in de 

combinatieklas 2-3A. De overblijfkinderen van groep 1 en 2 worden al om 13.00 uur 

verzameld en door de overblijfkrachten naar de klas gebracht. 

 

 

De lijsten met de namen van de overblijfkinderen per groep zijn steeds op te halen in de 

personeelskamer van school bij de coordinator. De overblijfkrachten zorgen voor het ophalen 

van deze lijsten. Zij verzorgen ook de administratie van de lijsten in de groepsmapjes. 

Bij de start van het overblijven om 12.00 uur is in principe altijd een leerkracht aanwezig.       

De leerkracht zorgt mede voor het achterhalen van “weggebleven” kinderen. 

Voor kinderen moet altijd duidelijk zijn dat ze door de overblijfkracht of elke andere 

leerkracht op hun gedrag aangesproken kunnen worden. 

De poort wordt na de lunch gesloten onder verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. 

Alle kinderen gaan naar buiten onder toezicht van de overblijfkrachten, tenzij een leerkracht 

aan de overblijfkracht heeft gemeld dat een kind bij hem of haar moet komen.  

Om 13.00 uur opent een leerkracht de poort als de surveillanten (leerkrachten) op de 

speelplaats komen. Om 13.10 uur gaan alle kinderen naar binnen. 

 

 

 

Het is gewenst dat leerkrachten uitstapjes/juffendag/meesterdag doorgeven aan: 

eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl  i.v.m. afwezigheid van de groep(en) bij de TSO. 

 

 

 

Contactpersonen:   - directie, altijd aanspreekbaar voor algemene zaken 

op school                - bouwcoordinatoren:      Marian Passtoors 

                                                                        Jet de Haas                                                                                                                                                             

                                               Pieter v/d Aa 

                               - eeTClub!-coördinator:   Marion Brands. 
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DE TAKEN VAN DE OVERBLIJFKRACHTEN: 

 

 

- Zij halen de daglijst op en zijn om 11.55 uur aanwezig bij de groepen. 

- Zij noteren op de lijsten of de kinderen aanwezig zijn en tellen het aantal kinderen per 

groep na en letten op bijzonderheden van kinderen. 

- Als een kind niet aanwezig is wordt aan de leerkracht gevraagd of het kind ziek is 

(geworden) en wordt dit op de lijst genoteerd (of een andere reden van afwezigheid). 

- Als de leerkracht geen informatie kan geven wordt er naar de ouders gebeld om te 

achterhalen waarom het kind er niet is of navraag gedaan bij de coördinator. 

De overblijfkracht gebruikt voor het telefonisch contact de groepskindkaartenmap, 

deze liggen in een opbergbox achter de balie in de centrale hal. 

-     Om ongeveer 12.20 uur gaat de overblijfkracht met de kinderen naar buiten. 

- Een overblijfkracht zorgt dat het groepslokaal netjes achtergelaten wordt.   

- In overleg wordt er bepaald wie er opruimt en wie er met de kinderen naar buiten gaat. 

- De overblijfkracht draagt zorg voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken 

van de eeTClub!, houdt toezicht, draagt zorg voor de ruimte en het spelmateriaal, 

signaleert en corrigeert ongewenst gedrag van kinderen op een positieve manier. 

- Bij een ongeval/calamiteit waar een BHV-er bij gehaald wordt moet een 

ongevallenformulier ingevuld worden, dit formulier vraag je aan de coordinator. 

- De overblijfkracht houdt vertrouwelijke informatie geheim. 

- De presentielijsten moeten mee naar buiten genomen worden i.v.m. controle van het 

aantal kinderen bij calamiteiten. Indien een overblijfkracht naar binnen gaat moet dat 

aan de collega(‘s) gemeld worden. 

- De overblijfkrachten houden toezicht op de speelplaats en het buitenterrein (grasveld). 

Zij gaan verspreid over het terrein staan om goed toezicht te houden.                                                                                                     

Gebruik van mobiele telefoons door de overblijfkrachten alleen in noodgevallen. 

- Een overblijfkracht zorgt zelf voor vervanging als hij/zij verhinderd is en geeft dit aan 

de collega-overblijfkracht door en ook aan de coördinator. 

- Als men geen vervanger kan vinden dan zo snel mogelijk contact opnemen met de 

overblijfcoördinator, tel. 040-2217232. 

- Koffie/thee/chocomel mag gehaald worden vóór 12.00 uur.  

- Minimaal één overblijfkracht per groep dient een kwartier voor het overblijven 

aanwezig te zijn en een kwartier na het overblijven beschikbaar te blijven voor 

nabespreking of overleg met de overblijfcoördinator. 

 

 

ALGEMEEN: 

- Alle overblijfkrachten tekenen een overeenkomst waarin men aangeeft te handelen 

volgens de geldende taken en werkwijze omschreven in het overblijfreglement. 

Ook moet er een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd worden. 

Overblijfkrachten kunnen intervisies/trainingen TSO via Stichting eeTClub! volgen. 

Zij ontvangen een hogere vergoeding als het bewijs van deelname behaald is. 

 

Tijdens uitstapjes van de school mogen de kinderen van hulpouders gratis overblijven 

mits ze tijdig aangemeld zijn. (Klein)kinderen van overblijfkrachten mogen gratis 

overblijven op de dag dat de (groot)ouder bij het overblijven werkzaam is. 
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Taken coördinator eeTClub! 
- De coördinator draagt zorg voor het optimaal functioneren van de voorziening voor 

tussenschoolse opvang voor leerlingen van de betreffende basisschool. 

- De coördinator zorgt mede voor de werving en inzet van de overblijfkrachten. 

- De coördinator zorgt dat er iedere dag een uitdraai beschikbaar is van aangemelde 

kinderen zodat de overblijfkrachten de aanwezigheid kunnen controleren. 

- De coördinator is aanspreekpunt voor de overblijfkrachten, ouders en leerkrachten. 

- De coördinator is aanspreekpunt bij conflicten, ongeregeldheden en klachten. 

- De coördinator heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het gebruik van de 

accommodatie en inventaris. 

- De coördinator valt hiërarchisch onder de directeur van Stichting eeTClub!  , voor    

De Wilderen is dit:    Ilse Obdeijn,     tel. nr. 06-50286958. 

 

De lunchtijd 

De lunchtijd is van 12.00 – 12.20 uur. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig en zij 

mogen wat langer blijven zitten. De kinderen moeten in de eigen groep eten. 

Er zijn huisregels opgesteld voor tijdens de lunch (zie bij algemene regels voor de groepen op 

bladzijde 7).  

Wat betreft voeding is het advies van de eeTClub! over de inhoud van de lunchtrommel:     

geef het kind evenveel mee wat het thuis ook zou eten (brood, koek, fruit, drinken) en zorg 

voor variatie. Geef geen snoep, koek met veel chocolade of chips mee voor de lunch. 

Overblijfkrachten geven duidelijk einde etenstijd aan, d.w.z. opruimen en daarna naar buiten. 

De kinderen mogen niet zonder toezicht van overblijfkrachten binnen blijven. 

 

 

De manier van registreren en aan- en afmelden 

 

Overblijven wordt geregeld via het invullen van een aanmeldformulier.                   

Wijzigingen moeten doorgegeven worden via een mutatieformulier. De formulieren zijn 

verkrijgbaar bij de conciërge van de school en kunnen daar ook weer ingeleverd worden. 

De formulieren zijn ook te vinden op de website van de eeTClub!:  www.eetclubopschool.nl 

of op de website van De Wilderen onder het kopje TSO. 

We verzoeken ouders bij structureel overblijven minimaal 1 maand van tevoren hun 

kind(eren) aan te melden. KindCentrum De Wilderen verwerkt de aanmeldingsformulieren en 

zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040-3045257. 

Betaling bij voorkeur via automatische incasso. Het overblijven kost  € 3,08  per keer. 

Per maand ontvangt men per e-mail een factuur over de afgenomen overblijfdagen. 

 

Aanmelden voor incidenteel overblijven dient bij voorkeur 24 uur voor het moment van 

opvang aangevraagd te worden bij de coördinator via de voicemail van tel. nr. 06-57318167 

voor groep 3 t/m 8 of via tel. nr. 040-3045257 voor groep 1 en 2. 

Of per mail via: dewilderen@kinderstadwaalre.nl voor de groepen 1 en 2, 

via: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl voor de groepen 3 t/m 8. 

Als een kind verhinderd is of ziek is dient men WEL voor afmelding te zorgen.                       

Dit moet vóór 09.00 uur telefonisch of per mail gedaan zijn. 
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De groepsgrootte 
 

De eeTClub! hanteert als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot maximaal      

18 kinderen. Het betreft een gemiddeld aantal kinderen per overblijfkracht.                                  

Per groep, per dag maakt de coördinator een overzicht met het aantal kinderen en het aantal 

overblijfkrachten.  

 

Het opruimen 

 

Na de lunch moeten de kinderen van groep 5 t/m 8 er zelf voor zorgen dat etensresten, lege 

pakjes, boterhamzakjes, schillen e.d. opgeruimd zijn en dat hun tafel schoon is. 

Bij de groepen 1 en 2, 3 en 4 zorgen de overblijfkrachten daarvoor. 

De kinderen moeten zelf de lunchtrommel in de tas doen en de tas aan de kapstok hangen. 

Ze moeten elkaar helpen zoals de kinderen dat ook in de klas doen. 

 

De gang van zaken bij slecht weer 

 

Bij regenweer blijven we binnen in de groepslokalen, of op de gang.                                         

De overblijfkrachten beslissen wanneer er binnen gebleven wordt.                                                                                                 

De computers mogen gebruikt worden, in overleg met de leerkracht. 

Werken aan werkstukken mag in overleg met de leerkracht. 

Om 12.50 uur opruimen en als het droog is  naar buiten gaan. 

Bij hevige regenval mogen de kinderen de gehele pauze binnen blijven. De overblijfkrachten 

houden toezicht totdat de leerkrachten in het lokaal aanwezig zijn. 

(Indien er heel veel kinderen binnen moeten overblijven mag de speelzaal gebruikt worden 

voor de kinderen van groep 1 en 2). 

 

 

Maatregelen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen 

 

Er is veiligheid in de inrichting van de omgeving:  voldoende ruimte, veilig meubilair, alle 

kinderen kunnen aan tafel zitten, voldoende en veilig speelmateriaal. 

Een gevoel van veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling. 

De kinderen voelen zich veilig in relaties met de overblijfkrachten en met de andere kinderen. 

                                                               

Er is een kleine EHBO-doos in de bovenbouw aanwezig. Een grote centrale EHBO-doos staat 

bij de concierge.  Daar zijn ook de mappen met een telefoonlijst met noodnummers.                

 

Overblijfkrachten zijn op de hoogte van het calamiteiten/ontruimingsplan en dit wordt in de 

loop van het schooljaar met hen geoefend: 

als het alarm gaat tijdens de lunch helpt een overblijfkracht de kinderen mee naar buiten en 

één overblijfkracht  (  of de BHV-er,  indien aanwezig)  kijkt bij de toiletten of daar nog 

kinderen zijn. Verzamelen op een vaste plaats op de speelplaats (deze is bekend bij de 

kinderen) en aan de hand van de presentielijst controleren of alle kinderen buiten zijn.                                       

Daarna gaat men naar de pannakooi bij sporthal Hoeveland. 
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De overdracht van de leerkracht naar de overblijfkracht (en andersom) 

 

Als een kind tussen de middag bij een leerkracht moet komen, moet de betreffende leerkracht 

dit ZELF aan de overblijfkracht melden. Het kind meldt dan na het eten persoonlijk dat het 

naar de leerkracht vertrekt. 

  

Kinderen die zich tijdens het overblijven niet aan de bekende regels/afspraken houden, 

worden na duidelijke waarschuwingen na het overblijven door de overblijfkracht gemeld aan 

een leerkracht van de betreffende bouw (liefst eigen groepsleerkracht). 

De coördinator kan de leerling op het ongewenste gedrag eveneens aanspreken. 

Vervolgacties zijn voorbehouden aan de coördinator in samenspraak met de directie van 

school en de directeur van Stichting eeTClub! 

 

Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen tijdig bij de eeTClub! aanwezig zijn. 

Indien dit niet mogelijk is vanwege speciale activiteiten geven zij dit tijdig door aan de 

coördinator, via email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

Er is overdracht van leerkrachten naar de overblijfcoördinator over kinderen die pesten en 

kinderen die gepest worden (en andersom). 

 

 

 

 

De regels betreffende de dagelijkse gang van zaken 

 

Schoolafspraken over gedrag, taalgebruik, e.d. gelden ook tijdens het overblijven.  

Dit moet voor de kinderen een logisch gegeven zijn. 

Er zijn algemene regels voor de groepen en aanvullingen daarop voor het overblijven per 

groep (zie bladzijde 7 en 8) en regels voor computergebruik bij slecht weer (bladzijde 8).    

Er zijn huisregels voor tijdens de lunch bij het overblijven. 

Het overblijfreglement en de kindkaartenmap per groep (met noodnummers) liggen op een 

vaste plaats. 

Een lijst met namen van de surveillanten hangt op het bord in de personeelskamer. 

 

 

 

KLACHTEN: 

Klachten worden mondeling doorgegeven aan de overblijfcoordinator.                            

Klachten van serieuze aard en ongevallen worden door de overblijfcoordinator gemeld aan de 

directeur Stichting eeTClub!. Als de overblijfcoordinator of directeur Stichting eeTClub! de 

klacht niet kan verhelpen, wordt de klacht besproken met de directie van school.  

Dan wordt besloten welke verdere stappen ondernomen worden. 
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BELANGRIJKE AFSPRAKEN  VAN    E E T C L U B !     DE WILDEREN 

 

1. Het overblijven (tussenschoolse opvang) vindt plaats in de daartoe aangewezen 

ruimten van de school en is van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

 

2. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.                                                            

Geef geen snoep of chips mee voor de lunch. 
Tijdens het eten staat op de tafels alleen het eten en drinken. De tassen staan op de 

grond. Tijdens het eten is het rustig en blijven de kinderen zitten. De overblijfkracht 

geeft aan wanneer de kinderen kunnen gaan spelen (vanaf 12.20 uur). 

Na het eten ruimen de kinderen hun eigen spullen op en doen afval in de afvalbak. 

Brood dat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid (gaat mee terug naar huis). 

 

3. Afspraken met ouders: ouders zorgen ervoor dat de kinderen voldoende eten en 

drinken bij zich hebben. 

Zij dienen speciale wensen of gebruiken door te geven aan de coördinator. 

Zij zorgen dat ze telefonisch bereikbaar zijn gedurende de TSO en stellen hiertoe de 

actuele telefoonnummers ter beschikking aan de coördinator (tel. 040-2217232). 

Ouders melden en bespreken problemen en/of klachten met betrekking tot het 

overblijven met de coördinator. Ouders ondernemen actie wanneer zij vernemen dat 

hun kind regelmatig problemen veroorzaakt. 

Daar waar we spreken over ouders, bedoelen we ook de verzorgers of anderen onder 

wiens verantwoordelijkheid het kind opgroeit. 

 

4. Overblijven wordt geregeld via het invullen van een aanmeldformulier.  

Wijzigingen dienen doorgegeven te worden via een mutatieformulier.                        

Alle formulieren staan op de website van de school onder het kopje TSO en kunnen  

ingeleverd worden bij de concierge. Zie ook de website: www.eetclubopschool.nl                                                                                                                    

Aanmelden voor structureel overblijven dient minimaal 1 maand voordat uw     

kind(eren) gebruik gaan maken van de eeTClub! gedaan te zijn. 

Aanmelden voor incidenteel overblijven dient telefonisch via de voicemail of email 

aangevraagd te zijn vóór 09.00 uur.  Afmelden ook voor 09.00 uur (ook bij ziekte).  

Aan- of af- of ziekmelden: 

voor groep 1 en 2: tel. 040-3045257  (KindCentrum De Wilderen), 

email: dewilderen@kinderstadwaalre.nl  ,voor groep 3 t/m 8 via de voicemail 

van:    06-57318167, email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl  

 

5. Procedure bij herhaalde ongeregeldheden: 

Nadat het kind door de overblijfkracht respectievelijk de coördinator meerdere keren 

mondeling is gecorrigeerd (zonder resultaat), neemt de coördinator telefonisch contact 

op met de ouders en treedt in overleg met hen. Indien de ongeregeldheid zich blijft 

voordoen, neemt de coördinator contact op met de directie van de school en de  

directeur van Stichting eeTClub!. Samen met de ouders worden vervolgacties 

besproken. Bij achterwege blijven van verbeteringen kan, na drie keer een 

waarschuwing te hebben ontvangen, het contract worden opgezegd. 

 

6. Het overblijfreglement staat vermeld op de website van www.dewilderen.nl     
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B I J L A G E N   OP BLADZIJDE 7 en 8:  
 

ALGEMENE  REGELS  VOOR DE GROEPEN 

 

Huisregels tijdens de lunch:                                                                                                            
      -     blijven zitten tijdens het eten 

- van andermans spullen afblijven 

- geen eten ruilen met elkaar of weggeven 

- luisteren naar de overblijfkrachten 

- je eigen spullen opruimen, afval in de mandjes of afvalbak 

- in de groepen 5 t/m 8 zorgen de kinderen zelf dat de tafel schoon is na de lunch 

- vóór het naar buiten gaan naar het toilet gaan. 

 

Op de speelplaats of grasveld: 

      

- Fietsen in de fietsenstalling laten staan 

- Niet spelen in de fietsenstalling 

- De poort wordt dichtgedaan door een overblijfkracht 

- Niet op het hek klimmen, niet achter de bergruimtes komen, niet op de paaltjes 

- Afval in de afvalbak 

- Buiten eten: niet op de speeltoestellen of op het kunstgras 

- Niet stoeien/op elkaar liggen 

- Toestemming vragen aan de overblijfkrachten om naar binnen te gaan 

- Ligt er een net over de zandbak, dan betekent dit: niet in de zandbak komen 

- Geen schoenen uit (ook niet in de zandbak of op het gras) 

- Beslissingen/opdrachten van overblijfkrachten altijd opvolgen 

- Mobiele telefoons blijven in de klas 

- Afspraken op het grasveld naast de speelplaats:    niet in de struiken spelen –            

geen stokken of takken gebruiken – op het grasveld blijven – voetballen op de 

afgesproken plaats – niet voetballen als het grasveld nat is 

 

Aanvulling: 

- Overblijfkrachten van beide groepen overleggen samen vóórdat de kinderen naar 

buiten gaan of de jassen uit kunnen bij redelijk weer 

- Bij regenweer binnen tekenen of kleuren en eigen overblijfmaterialen gebruiken  

- Film kijken in het groepslokaal in overleg met de leerkracht 

- Computergebruik in overleg met de leerkracht 

 

 

ATTENTIE: 

- Wangedrag wordt door de overblijfkracht aan de leerkracht doorgegeven 

- Ouders worden na herhaaldelijke meldingen door de leerkracht of coördinator 

telefonisch op de hoogte gebracht  

- Na het derde telefoontje …… niet meer overblijven in dat schooljaar! 
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AANVULLING  OVERBLIJFREGELS    

 

Voor de groepen 1 t/m 3: 

- De leerkracht zorgt dat de vaste overblijfkinderen in hun klas blijven zitten (volgens 

het lijstje wat de leerkracht in de klas heeft). 

- De overblijfkrachten moeten zelf op de incidentele overblijfkinderen letten. 

 

Voor alle groepen: 

- Gebruikte spullen netjes opruimen. 

- Groep 1 t/m 5 speelt op de speelplaats. 

- Groep 4 mag op maandag en donderdag op het grasveld ernaast spelen. 

- Groep 5 mag op dinsdag op het grasveld spelen. 

- Groep 6, 7 en 8 gaan voetballen in de pannakooi of spelen naast de pannakooi. 

- Overblijfmaterialen voor gebruik bij regenweer voor groep 1, 2 en 3 liggen in de 

Kinderstad-opbergbakken, bovenste plank in het lokaal naast groep 3. Voor groep 6  

en 7 in de boxen die in de hal bij groep 6 en 7A staan in de witte kasten. Groep 4     

kan naar de sporthal gaan, de groepen 5 kijken film of tekenen/kleuren in de klas.      

Groep 8 gebruikt de chromebooks of computers in de klas. 

- Bij een ongeval/calamiteit waar een BHV-er bij gehaald wordt moet de overblijfkracht 

een ongevallenformulier invullen, dit formulier vraagt men aan de coordinator. 

 

Voor de groepen 7 en 8: 
- De kinderen die binnen willen voetballen, mogen in sporthal Hoeveland voetballen   

op het kunstgrasveld, wel met gymschoenen aan. 

 

 

 

COMPUTERGEBRUIK  TIJDENS  HET  OVERBLIJVEN 

 

- Het computergebruik is alleen toegestaan als het regent en er besloten wordt om 

binnen te blijven na de lunch, in overleg met de leerkracht van groep 6, 7 en 8. 

 

- Als er te weinig computers zijn werk dan samen 

- Aanmelden onder de eigen naam 

- Afmelden als de computer verlaten wordt, dus niet uitzetten 

- De werkplek moet netjes achtergelaten worden 

 

- Werkstukken worden alleen in overleg met de leerkracht tijdens overblijftijd gemaakt 

- Spelletjes spelen via internet is toegestaan 

 

- De overblijfkracht houdt controle op wat de kinderen met de computers doen en is 

verantwoordelijk voor het computergebruik tijdens het overblijven 

- Als kinderen zich niet aan de regels houden wordt dit om 13.10 uur aan de leerkracht 

gemeld, het kind mag de computer dan niet meer gebruiken tijdens het overblijven 

- In onvoorziene omstandigheden beslist de overblijfkracht in overleg met de 

coördinator of schooldirectie/directeur Stichting eeTClub!      
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SCHEMA  ORGANISATIE  TSO   

 

 

SKOZOK  

    

                           Protocol 

 

Directie school 

 

 

                                                                                               Directeur Stichting eeTClub!    

 

   Directie De Wilderen   Coördinator eeTClub! 

                                             (dagelijkse uitvoer) 

                           (beleid, uitvoer protocol) 

 

 

 

     Reglement 

 

 

 

 

 

                                Ouders                         Overblijfkrachten  

               
 

 

           Overblijfregels 

 

 

 

 

      Kinderen    

      

                                                        

Er wordt voor gezorgd dat er gehandeld wordt volgens het “protocol tussenschoolse opvang 

ten behoeve van de scholen van SKOzoK” en de afspraken en huisregels van                 

eeTClub! De Wilderen. Het protocol ligt ter inzage bij de directie. 

 

Directeur De Wilderen en lid van de oudergeleding MR overleggen twee keer per jaar met de 

overblijfcoordinator en achterwacht-coordinator  als overblijfcommissie  met de directeur 

Kindcentrum. 
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